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. прАвилА прийому
дО дЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

«киЁвський Ав1Ац1йний тЕхн1кум»
В 2021 РОЦ1

1. Загальнi положення
1.1.

Правила прийому розробленi Приймальною комiсiсю державного вищого
навчального зашаду «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» (далi - Технiкум»

вiдповiдно до Умов прийому на навчання для здобутгя освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 роцi, затверджених наказом
Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни № 1342 вiд 30 жовтня 2020 р.
1.2.

1.3.

державний вищий навчальний заклад «Ки.і.вський авiацiйний те?нiкум» оготошус
прийом вступникiв для здобуття фахово.і. передвищо.і. осріти за освітньо:
прОфеСiйним Ступенем фахового молодшого бакалавра в1дпов1дно до ВiдОмоСт1
щодо права здiйснення освiтньо.і. дiяльностi у сферi фахово.і. передвтщо.і. освiти.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним термін?м н?вчання
проводиться в межах лiцензованого обсягу за спецiальностями відповідно до
Перелiку галузей знань' i спецiальностей, затверджених постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 29 квiтня 2015 року № 266 та Акту узгодження
спецiальностей. Особливостi впровадження цього Перелiку визначаються наказоh:

Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни. Прийом на навчання на другий та наступні
курси з нормативним термiном навчання здiйсню€ться в межах вакантних місць
лiцензованого обсягу за спецiальностями вiдповiдно до Перелiку спецiальностей,
за якими здiйснювався набiр на перший курс.

11. Прийом на навчання для здобуття фахово.і. передвищо.і. освiти
2.1.

для здобуття фахово.і. передвищо.і. освiти приймаються:
• особи, якi здобули базову загальну середню освiту - для здобуття освiтньо-

професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною форм.gю здо•
•

буття освiти одночасно iз виконанням освiтньо.і. програми профiльноі середньо.і. освiти професiйного спрямування;
особи, якi здобули повну загальну середню освiту (профiльну середню освiту,
незалежно вiд здобутого профiлю);
особи, якi здобули освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень квалiфiкованого робiтника.

для здобуття фахово.і. передвищо.і. освiти за iншою спецiальнiстю приймаються
особи, якi здобули ранiше такий освiтнiй рiвень чи ступiнь вищо.і. освiти або мають повну загальну освiту та здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень молодшого спецiалiста, ступiнь вищо.1. освiти не менше одного року та виконують у
2.2.

повному обсязi iндивiдуальний навчальний план.
Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, якi здобули повну
загальну середню освiту або освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень квалiфiкованого
робiтника приймаються на другий (третiй) курс або на перший курс (зi

скороченим строком навчання).

для здобутгя фахово.і. передвищо.і. освiти за iншою спецiальнiстю - на другий або
старшi курси.

f

3
I`

2.3.

Особливостi прийому до навчального закладу осiб, якi проживають на тимчасово
окупованiй територi.і. або переселилися з не.і. пiсля о1
визначаються наказом Ng 560.

2.4.

сiчня 2021

року,

Особливостi прийому до навчального закладу осiб, мiсцем проживання яких с
територiя проведення антитерористично.1. операцi.1. (на перiод .1-1. проведення),
територiя здiйснення заходiв i3 забезпечення нацiОнально.і. безпеки i оборони,
ВiдСiЧi i СТРИмуВаНня ЗбройнО.1. агРесi.1. РосiйСЬко.1. ФедеРаЦi.1. у дОнеЦькiй та

Луганськiй областях (на перiод .і.х здiйснення) територiя населених пунктiв на
лiнi.і. зiткнення або якi переселилися з не.і. пiсля о1 сiчня 2021 року, визначаються
наказом Ng 697.

Прийом до навчального закладу фахово.і. передвищо.і. освiти на всi спецiальностi
здiйснюсться на конкурснiй основi незалежно вiд джерел фiнансування навчання.

Органiзацiю прийому вступникiв до державного вищого навчального закладу
«Ки.і.вський авiацiйний €+ехнiкум» здiйсню€ приймальна комiсiя, склад яко.і.
затверджусться наказом директора навчального закладу, який с .і-і. головою.

Приймальна комiсiя дi€ згiдно з Положенням про приймальну комiсiю
державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум»,

затвердженим педагогiчною радою технiкуму вiдповiдно до Положення про
приймальну комiсiю вищого навчального закладу, затвердженого наказом
Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 15 жовтня 2015 року № 1085,
заресстрованого в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни о4 листопада 2015 року за

№ 1353/27798. Положення про приймальну комiсiю навчального замаду
оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi технiкуму.
директор державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний
технiкум» забезпечус дотримання законодавства Укра.і.ни, в тому числi цих
Правил прийому, а також вiдкритiсть та прозорiсть роботи приймально.і. комiсi.і..
2.7. Рiшення приймально.і. кdмiсi.і., прийняте в межах .і-і. повноважень, € пiдставою для

видання вiдповiдного {наказу директором державного вищого навчального
закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум».

2.8.

Усi питання, пов'язанi з прийомом до державного вищого навчального закладу
«Ки.і.вський авiацiйний технiкум», вирiшуються приймальною комiсiсю на .і-і.

засiданнях. Рiшення приймально.і. комiсi.і. оприлюднюються на iнформацiйних
стендах приймально.і. комiсi.і. i на офiцiйному веб-сайтi технiкуму, як правило, в
день прийнятгя, але не пiзнiше дня, наступного пiсля прийнят1`я вiдповiдного
рiшення.
2.9. Порядок роботи приймально.і. комiсi.і.:

днi тижня

Години роботи

Понедiлок -П'ятниця

з 8.00 до 18.00

субота

з 9.00 до 17.00

i.`

2.10. Порядок подання i розгляду апеляцiй на результати вступних iспитiв визначенi в

Положеннi про апеляцiйну комiсiю державного вищого навчального закладу
«Ки.і.вський авiацiйний технiкум».
2.11. Вступники та студенти гуртожитком не забезпечуються.
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111. джерела фiнансування здобуття освiтньо-професiйного ступеня фахового

молодшого бакалавра
3.1.

Фiнансування пiдготовки здобувачiв освiтньо-професiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра здiйсню€ться:
• за рахунок видаткiв державного бюджету (регiональне замовлення);
• за кошти фiзичних або юридичних осiб (на умовах контракту).
3.2. Громадяни Укра.і.ни мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освiту
в державному вищому навчальному замадi «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» на
конкурснiй основi вiдпорiдно до стандартiв фахово.і. передвищо.і. освiти, якщо вони не здобули фахову передвищу освiту або освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень молодшого спецiалiста впродовж семи попереднiх рокiв за кошти державного бюджету або мiсцевого бюджету.
Особи, якi здобули повну загальну середню освiту за кошти державного або
мiсцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня фахового молодшого бакалавра на основi базово.і. загально.і. середньо.і.
освiти лише за кошти фiзичних або юридичних осiб.
3.3

Громадяни Укра.і.ни мають право безоплатно здобувати освiтньо-професiйний
ступiнь фахового молодшого бакалавра за другою спецiальнiстю у державних та
комунальних навчальних закладах, якщо вони:
• за станом здоров'я втратили можливiсть виконувати службовi чи посадовi
обов'язки за отриманою ранiше квалiфiкацiсю, що пiдтверджу€ться висновками медико-соцiально.і. експертно.і. комiсi.і.;

•
3.4.

мають направлення на навчання, видане державним (регiональним) замовником відповідно до законодавства.

Особи, якi навчаються {в закладах фахово.і. передвищо.і. освiти, мають право на

здобуття освiти одночасно за декiлькома освiтньо-професiйними про1рамами навчального закладу, а також у декiлькох закладах фахово.і. передвищо.і. освiти за рi-

зними формами здобутгя освiти, за умови отримання тiльки однi€.і. фахово.і. передвищо.і. освiти за кошти державного та/або мiсцевого бюджету.
3.5.

державний вищий навчальний заклад «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» не мас
можливостi здiйснювати пiдготовку iноземцiв та осiб без громадянства.

IV. Обсяги прийому та обсяги регiонального замовлення
4.1.

Прийом на навчання здiйснюеться в межах лiцензованого обсягу за кожною спецiальнiстю. Прийом на навчання на другий та наступнi курси здiйснюсться в межах лiцензованого обсягу.
Лiцензований обсяг при зарахуваннi для здобупя освiтньо-професiйного ступеня
фахового молодшого бакалавра за кожною спецiальнiстю облiковусться за календарний рiк, який трива€ з о1 сiчня по 31 грудня.

4.2.

Прийом на навчання за регiональним замовленням здiйснюсться на спецiальностi
та форми навчання, за якими воно сформоване Кабiнетом Мiнiстрiв Укра.і.ни.
4.3. Обсяг прийому за кошти фiзичних або юридичних осiб на основнi конкурснi пропозицi.і. визнача€ться державним вищим навчальним закладом «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» у межах рiзницi мiж лiцензованим обсягом та загальним обсягом бюджетних мiсць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного

виконання регiонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицiю визначасться технікумом .у
межах лiцензованого обсягу з урахуванням його подiлу за формами здобут1`я освіти.

4.4.

Перелiк лiцензованих освiтнiх програм, а також конкурсних пропозицiй, за якими
здiйснюсться прийом до державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський
авiацiйний технiкум» :

Лiцензований обсяг

прииому

Галузь знань,
назва спецiальностi

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Термiндi.і.лiцензi.і.

Безстроково(Законпрогосподар-ськудiяльнiсть

13 Механічна інженерія
134 Авiацiйна та ракетно-

150

100

50

25

Безстроково

50

25

Безстроково

250

150

космiчна технiка

05 Соцiальні та поведінкові

науки
051 Економiка

{'

12 Iнформацiйнi технологi.і.
121 Iнженерiя програмного забезпечення
Всього

V. Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору
та зарахування на навчання
5.1.

Прийом заяв i документiв, вступнi випробуваны, конкурсний вiдбiр та
з ах ваннянанавчання:
денна форма навчання
(, базова загальна

Заочна форманавчання
Освiта

Освiта

повна загаjтьна

повна загальна

середня освiта та

середня освiта та

середня

«квалiфiкований
робiтник»

«квалiфiкований
робiтник»

29 червня

14 липня

2021 р.

2021 р.

до18.00 годин
13 липня

до18.00 годин

2021 р.

2021 р.

Етапи вступно.і. компанi.і.

Початок прийому заяв тадокументiвупаперовiйабоелектроннiйформi

Окр

окр

13 серпня 2021 р.

Закiнчення прийому заяв тадокументiввiдосiб,якi
мають складати вступнi
iспити та спiвбесiди, щопроводитьтехнiкум

-

Закiнчення прийому заяв тадокументiввiдосiб,якiне
складають вступних іспитівтаспiвбесiд
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26 липня

до18.00 годин02серпня
2021 р.

11 вересня 2021 р

-
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Заочна форманавчання

денна форма навчання

освiта

освiта

повна загальна

повна загальна

середня освiта та

середня освiта та

«квалiфiкований
робiтник»

«квалiфiкований
робiтник»

14 липня -

01 серпня -

12 вересня -

24 липня

13 серпня

16 вересня

2021р.

2021 р.

2021 р.

до 12.00 години

-

-

-

-

Етапи вступно.і. компанi.і.
базова загальна
середня

Строки проведеннявступнихiспитiвта
спiвбесiд

Окр

окр

Термiн оприлюдненнярейтинговогосписку
ВСТУПНИК1В,

27 липня

рекомендованих дозарахуваннянамiсцярегiональногозамовлення

2021 р.

Виконання вимог вступни-камирекомендованихдо
до 12.00 години
зарахування на мiсця за

29 липня

кошти регiонального бю-джету

2021 р.

Виконання вимог вступниками, рекомендованих до
зарахування на мiсця за
кошти фiзичних та юриди-чнихосiб

до 12.00 години
03 серпня

до 12 години
09 серпня

до 20 вересня

2021 р.

2021 р.

за кошти фiзичних
та юридичних осiб
-не пiзнiше 12.00

за кошти фiзичних
та юридичних осiб

за кошти фiзичних
та юридичних осiб

20 серпня 2021 р.;

26 вересня 2020 р.;

додаткове -

додаткове -

03 серпня;

30 вересня

30 листопада

2021 р.

2021 р.

`,

2021р.

за регiональнимзамовленнямне пiзнiше 18.00

Термiни зарахуваннявступникiв

31 липня 2021 р.;

додаткове -31серпня2021 р.

-

VI. Порядок прийому заяв та документiв для участі

у конкурсному вiдборi на навчання до технiкуму
6.1.

Вступники подають заяву про участь у конкурсному вiдборi до державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» в паперовiй або в електроннiй формi. Заява в паперовiй формi подасться вступником особисто до приймально.і. комiсi.і. технiкуму.

6.2.

При вступi на навчання за освiтньо-професiйним ступенем молодшого бакалавра,
вступник може подати заяву (заяви) в паперовiй або в електроннiй формi не бiльш
як на три спецiальностi до державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський
авiацiйний технiкум».
для вступникiв на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти за денною формою
навчання ре€страцiя електронних кабiнетiв вступникiв, завантаження необхiдних
документiв розпочина€ться о 1 липня i закiнчусться о2 серпня.
Не можуть подавати заяЁи в електроннiй формi особи, якi:
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новi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти, передбаченi Умовами прийому;
мають розбiжностi в. даних вступника в СдЕБО (прiзвище, iм'я, по батьковi,

дата народження, стать, кромадянство тощо) та у вiдповiдному документi, про
здобутгя повно.1. загально.1. (профiльно.1.) середньо.1. освiти i у сертифiкатi зовнi-

шнього незалежного оцiнювання;
у разi подання документа про повну загальну середню освiту, виданого до запровадження фотополiмерних технологiй .і.х виготовлення;
у разi неможливостi заре€струвати електронний кабiнет або подати заяву р.

електроннiй формi з iнших причин, що пiдтверджено довiдкою приймальноі
комiсi.і. закладу освiти;

у разi подання заяви пiсля завершення ресстрацi.і. електронних кабiнетiв, якщо
вступник не заресстрував електронний кабiнет ранiше.
6.3.

Iншi категорi.і. вступникiЬ, крiм зазначених у пунктi 6.2 цього роздiлу, подають заяви тiльки в електроннiй, формi.

6.4.

Заява в електроннiй формi подасться вступником шляхом заповнення електронно.і.
форми в режимi онлайн та розглядасться приймальною комiсi€ю технiкуму згiдно
з чинним законодавством.

6.5.

Заява в паперовiй формi подасться вступником особисто до приймально.і. комiсi.і.
технiкуму. Факт подання кожно.і. заяви в паперовому виглядi ресструсться уповноваженою особою приймально.і. комiсi.і. в СдЕБО в день прийнятгя заяви.

6.6.

У заявi вступники вказують конкурсну пропозицiю i3 зазначенням спецiальностi
та форми здобутгя освiти.

Пiд час подання заяв на основнi конкурснi пропозицi.і. вступники обов'язково зазначають один з таких варiантiв:

•

«Претендую на уча:ть. в конкурсi на мiсця регiонального замовлення i на
участь в конкурсі на місця за кошти фiзичних та юридичних осiб, у випадку
неотримання рекомендацi.і. за цiею конкурсною пропозицiсю за регiональним

замовленням»;
•

6.7.

«Претендую на участь в конкурсi виключно на мiсця за кошти фiзичних або
юридичних осiб, повiдомлений про неможливiсть переведення в межах вступно.і. кампанi.і. на мiсця регiонального замовлення».
Пiд час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицiю вступники претендують на участь в конкурсi виключно за кошти фiзичних та юридичних осiб.
Пiд час подання заяви в паперовiй формi вступник пред'явля€ особисто оригiнали:

•

документа, що посвiдчус особу (свiдоцтва про народження для осiб, яким
виповню€ться 14 рокiв пiсля о1 квiтня 2021 року);

вiйськового квитка або посвiдчення про приписку - для вiйськовозобов'язаних;

•

$

документа державного зразка про ранiше здобутий освiтнiй (освiтньоквалiфiкацiйний) рiвень, на основi якого здiйснюеться вступ, i додаток до
нього;
сертифiката (сертифiкатiв) зовнiшнього незалежного оцiнювання (для вступникiв на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти);
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одокументiв, якi пiдтверджують право вступника на спеціальні умови щодо
участi в конкурсi за результатами вступних iспитiв на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти, зарахування за спiвбесiдою;

•

медичну довiдку за формою о86.

Вступники, якi проживають на тимчасово окупованiй територi.і. Укра.і.ни або переселилися з не.і. пiсля о1 сiчня 2021 року, а також вступники, якi проживають на те-

риторiях, де органи державно.і. влади тимчасово не здiйснюють сво.і. повноваження, або переселилися з не.і. пiсля о1 сiчня 2021 року, подають документи з у.раху-

ванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 вiдповідно.
У разi вiдсутностi з об'сктивних причин документа про здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) рiЁень може подаватись довiдка державного підприемства

«1нфоресурс» про його здобутгя, у тому числi без подання додатка документа про
здобутий освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень. Ця довiдка дiйсна впрс}довж

чотирьох мiсяцiв i повинна бути замiнена на вiдповiдний документ про освіту та
додаток до нього.
6.8.

до заяви, подано.і. в паперовiй формi, вступник дода€:
• копiю документа, що посвiдчу€ особу;
• копiю документа державного зразка про ранiше здобутий освiтнiй (освiтньоквалiфiкацiйний) рiвень, на основi якого здiйснюсться вступ, i копiю додатка

до нього;
• копiю сертифiката (сертифiкатiв) зовнiшнього незалежного оцiнювання (для
вступникiв на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти);

• чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см;
• копiю медично.і. довiдки за формою о86.
У заявi в паперовiй формi передбачасться згода вступника на обробку персональ-

них даних.

6.9.

Оригiнали документiв при участi в конкурсi подаються вступником лише один
раз (виконання вимог до зарахування).
Копi.і. документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спеціальних умов для
зарахування за спiвбесiдою, на участь у конкурсi за результатами вступних iспи-

тiв чи квотою подаються вступником особисто при подачi документiв у паперовiй
формi у визначенi цими Правилами термiни.
Не поданi свосчасно документи, що засвiдчують спецiальнi умови особи на
участь у конкурсному вiдборi, унеможливлюють реалiзацiю таких спецiаль-

них умов.

6.10. Копi.і. документiв, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних умов особою, яка зарахована на {'навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб на основi
повно.і. загально.і. середньо.і. освiти, на переведення на вакантнi мiсця регiонального
замовлення та за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв подаються

вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на мiсця
регiОналъного замовлення, передбачених у пунктi 10.1 роздiлу Х цих Правил. Не
поданi свосчасно документи, що засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних
умов на переведення на вакантнi мiсця регiонального замовлення та за рахунок
цiльових пiльгових державних кредитiв, унеможливлюють .і.х реалiзацiю.
6.11. Усi копi.і. документiв засвiдчуються за оригiналами приймальною комiсiсю технi-

куму. Копi.і. документа, що посвiдчус особу, вiйськового квитка (посвiдчення про
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приписку), свiдоцтва про народження не пiдлягають засвiдченню. Копi.і. документiв без пред'явлення оригiналiв не приймаються.
6.12. Приймальна комiсiя здiйсню€ перевiрку пiдстав для отримання спецiальних умов
щодо участi в конкурсному вiдборi при вступi на здобут1`я освiтньо-професiйного
ступеня фахового молодшого бакалавра та спецiальних умов на здобутгя зазначе-

ного освiтньо-професiйного ступеня за регiональним замовленням.

Приймальна комiсiя здiйснюс перевiрку середнього бала документа про
освiту, поданого в паперовiй формi (обчислюс в разi вiдсутностi), затверджус
його сво.і.м рiшенням i вносить iнформацiю про середнiй бал документа про
освiту до €дЕБО. У разi подання вступником заяви в електроннiй формi
приймальна комiсiя здiйснюс перевiрку середнього бала документа про освiту на пiдставi його скановано.і. копi.і. (фотокопi.і).
6.13. Приймальна комiсiя розгляда€ заяви та документи вступникiв i прийма€ рiтення
про допуск до участi в конкурсному вiдборi для вступу на навчання до технікуму
протягом трьох робочих днiв з дати ресстрацi.і. заяви в €дЕБО абр отримання результатiв вступних випробувань, але не пiзнiше наступного дня післ.я завершен1:я

прийому документiв. Оприлюднення поточних рейтинговиi списків вступників
здiйсню€ться на офiцiйному веб-сайтi технiкуму на пiдставі даних, внесених до

€дЕБо.
для забезпечення виконання вимог закону Укра.і.ни «Про фахову передвищу
освiту», з урахуванням особливих умов розташування державного вищого
навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» та певних вимог базового

пiдпри€мства, приймальна комiсiя мас право прийняти рiшення про недопущення
вступника до участi у конкурсному вiдборi на певну спецiальнiсть, якщо вид

захворювання вступника не да€ можливостi надання якiсного навчання,
практично.і. пiдготовки та подальшого працевлаштування.
6.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною лiцензiсю i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдно.і. освiтньо.і. про1рами (спецiальностi), а також
факт наявностi/вiдсутностi пiдстав для участi у конкурсi за результатами вступних iспитiв на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти, зарахування за спiвбесi-

дою фiксуються в заявi вступника i пiдтверджуються його особистим пiдписом

при поданнi заяви у паперовiй формi.
6.15. Заява, заресстрована в €дЕБО, може бути скасована навчальним закладом на пiд-

ставi рiшення Приймально.і. комiсi.і. до дати закiнчення прийому документiв на навчання для паперових заяв та не пiзнiш як за день до закiнчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технiчно.і. помилки пiд час
внесення вiдповiдних даних до СдЕБО, що пiдтверджусться актом про допущену
технiчну помилку, сформованим в СдЕБО. Скасована заява вважасться неподаною, а факт такого подання анулюсться в €дЕБО. В разi скасування електронно.і.
заяви приймальна комiсiя повiдомляс вступниковi про свос рiшення в день його
прийнятгя, пiсля чого вступник може подати нову заяву.
Вступник мас право до дати закiнчення подання електронних заяв скасувати у
власному електронному кабiнетi подану ним ранiше заяву, заресстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

6.16. При прийнятгi на навчання осiб, якi подають документ про здобутий за кордоноч
ступiнь (рiвень) освiти (далi - документ), обов'язковою € процедура визнання і
встановлення еквiвалентностi документа, що здiйснюсться вiдповiдно до наказу
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Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд о5 травня 2015 року № 504 «деякi питан-

ня визнання в Укра.і.нi iноземних документiв про освiту», заресстрованого в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.17. Ресстрацiя заяв вступникiв до державного вищого навчального закладу «Ки.і.всь-

кий авiацiйний технiкум» на yci форми навчання здiйсню€ться в електроннiй фо,
рмi Фоздруковусться iз €дЕБО) або в журналах ре€страцi.і. заяв вступникiв.

VII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення
7.1.

Конкурсний вiдбiр для здобутгя освiтньо-професiйного ступеня фахового молод:
шого бакалавра здiйснюсться за результатами вступних випробувань на основі
конкурсного бала.
7.1.1, для вступу на основi базово.і. загально.і. середньо.і. освiти -у формi вступНИХ 1СПИТ1В;

7.1.2 для вступу на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти -у формi зовнiшнього незалежного оцiнювання, вступних iспитiв або спiвбесiди в передбачених Умовами прийому випадках. У 2021 роцi приймаються сертифiкати
зовнiшнього незалежного оцiнювання 2018, 2019, 2020 та 2021 рокiв;
7.1.3. для вступу на основi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого ро-

бiтника - у формi зовнiшнього незалежного оцiнювання або iспиту з укра-

•і.нсько.і. мови та фахових вступних випробувань;
7.2

7.1.4. в iнших випадках -у формi, встановленiй Правилами прийому.
Порядок проведення конкурсного вiдбору для всiх спецiальностей:
Вимоги дорiвняосвiти

документ

Конкурсніпредмети*

Атестат про повну

укра.і.нська мова

загаjlьну середнюосвiту,сертифiкат

та лiтература

ЗНО, виданий у,

математика

Примiтки
рiвень складностi базовий

Повна загальна середня
освiта

2018, 2019, 2020, 2021I)р.

Базова загальна середняосвiта

Свiдоцтво про базовузагальнусереднюосвiту

квалiфiкацiйний рiвень«квалiфiкований

робiтник»

базовий

вступнииiспит
укра.і.нська мова

математика
Освiтньо-

рiвень складностi -

вступнииiспит

вступний

дипломквалiфiкованогоробiтника

укра.і.нська мова

iспит

математика

фаховий
1спит

7.3.

Мiнiмальне значення кiлькостi балiв з конкурсних предметiв:
• математика-не нижче 100.
• укра.і.нська мова та лiтература -не нижче 100.
7.5. Iншi вступнi випробування та показники конкурсного вiдбору визначаються Пра-

вилами прийому.
7.6.

Середнiй бал документа про базову загальну середню освiту, переводиться в шкалу вiд 100 до 200 балiв вiдповiдно до Таблицi переведення середнього бала документа про середню освiту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200
(додаток) та вноситься до €дЕБО.
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7.7.

Оцiнки з документа про базову середню освiту, якi виставленi за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» вiдповiдас «6», «4» вiдповiдас «9», «5» вiдповiдас «12». У разi вiд6утностi з об'сктивних причин додатка до документа про
базову або повну (профiльну) середню освiту його середнiй бал за 12-бальною

шкалою вважасться таким, що дорiвню€ 2.
7.8.

Особи, не атестованi з укра.і.нсько.і. мови, подають сертифiкат Укра.і.нського центру

оцiнювання якостi освiти з мови, оцiнки з яко.і. виставленi в документi про
освiтнiй

(освiтньо-квалiфiкацiйний)

рiвень,

складають

вступний

iспит

з

укра.і.нсько.і. мови та лiтератури.
7.9.

Конкурсний бал розрахQвусться як сума балiв за вступнi випробування та серед-

нього

бала

додатку

до

документу

про

здобутий

освiтнiй

(освiтньо-

квалiфiкацiйний) рiвень, додаткових балiв за особливi успiхи:
вага бала за особливi успiхи (призери IV етапу Всеукра.і.нських учнiвських олiмпiад з базових предметiв; призери 111 етапу Всеукра.і.нського конкурсу-захисту нау-

ково-дослiдницьких робiт учнiв - членiв Мало.і. академi.і. наук Укра.і.ни) становить
5% вiд максимального конкурсного балу.

7.10. Порядок обчислення конкурсного бала для вступникiв якi поступають на базi
повнО.1. ЗагалЬНО.1. середНЬо.1. ОСвiТИ:

Сертифiкат

ЗНО

з

Ваговийкоефiцiснт

Бали

Складові
математики

Бал сертифiкату

п1

(базовий рiвень)
Сертифiкат ЗНО з укра.і.нсько.і.`'мови та
Бал сертифiкату
лiтератури
(базовий рiвень)
Середнiй бал *
Атестат

п2
А

* -див. додаток

: Порядок обчислення:
КБ = П1 + П2 + А + ОУ
Конкурсний бал (КБ) =
= Бал сертифiкату з математики (Пі) +
+ Бал сертифiкату з укра.і.нсько.і. мови та лiтератури (П2) +
+ Середнiй бал атестата (А) + додатковий бал за особливi успiхи (ОУ).

7.11. Порядок обчислення конкурсного бала для вступникiв, якi поступають на основi
базово.і. загально.і. середньо.і. освiти:

Порядок обчислення:

кБ -п1 + п2 + А + Оу
Конкурсний бал (КБ) =
= Оцiнка за вступний iспит з математики (П1) +
+ Оцiнка за вступний iспит з укра.і.нсько.і. мови (П2) +
+ Середнiй бал свiдоцтва про освiту (А) +
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ь

+ додатковий бал за особливi успiхи (ОУ).

7.12.

Порядок обчислення конкурсного бала для вступникiв на основi освiтньоквалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого робiтника:

; Порядок обчислення:
КБ = П1 + П2 + ОУ
Конкурсний бал (КБ) =
= Оцiнка вступного iспиту з укра.і.нсько.і. мови або оцiнка ЗНО (2017, 2018, 2019 або 2020

рр.) з укра.і.нсько.і. мови та лiтератури (П1) + Оцiнка фахового вступного випробування
(П2) + додатковий бал за особливi успiхи (ОУ).

7.13.
7.14.

Оцiнки вступних iспитiв, виставляються за 100-бальною шкалою.
для осiб,заресстровагих§ у селах, якi здобули базору та пов.ну загальну середню
ОсвiтУ у закладах оСв1Ти, що знахОдяться на територ11 с1л, у Р1К вСтУпу кОнКуРсНий

бал множиться на сiльський (СК) коефiцi€нт шляхом його множення на .і.х
добуток. СК дорiвнюе 1,05.

СК для осiб, що внутрiшньо перемiщеними особами та проживають у селi без
ресстрацi.і., не застосовусться.

7.15.

Результати вступних iспитiв, для вступникiв на основi повно.і. загально.і. середньо.і.
освiти, базово.і. середньо.і. освiти та освiтньо-квалiфiкацiйного рівня квалiфiкораний робiтник, оцiнюються за шкалою вiд 100 до 200 балiв. У разi вiдсутності з

об'€ктивних причин додатка до документа про здобутий освiт.нiй (.освiтн.ь?квалiфiкацiйний) рiвень його середнiй бал вважасться таким, що відповіда€ міні-

мально можливому значенню.
7.16. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймально.і. комiсi.і..
Вступнi iспити для встучнитів на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти прово-

дяться за програмами зовнішнього незалежного оцiнювання осiб, якi бажають
здобувати освiту на основi повно.і. загально.і. середньо.і. освiти.

7.16. Особи, якi без поважних причин не з'явилися на вступнi випробування у визначе-

ний розкладом час, особи, знання яких було оцiнено балами нижче встановленог.о
Правилами прийому мiнiмального рiвня, а також особи, якi забрали документи після дати закiнчення прийому документiв, до участi в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допускаються. Перескладання вступних
випробувань не допускасться.
7.17. Апеляцi.і. на результати вступних випробувань, що проведенi технiкумом, розглядас апеляцiйна комiсiя державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум», склад та порядок роботи яко.і. затверджуються наказом його керiвника.
7.18. Вiдомостi щодо результатiв вступних випробувань вносяться до СдЕБО.
7.19. У разi змiни балiв з конkурсних предметiв сертифiкатiв зовнiшньо.го не?алежного

оцiнювання за результатами апеляцiй, приймальнi комiсi.і., пiсля відповідного повiдомлення СдЕБО, вносять вiдповiднi змiни в документацiю, перераховують
конкурсний бал.

7.20. Рiшенням приймально.і. комiсi.і. результати вступного iспиту з конкурсного
предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицiю можуть бути зарахо-
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ванi для участi в конкурсному вiдборi на iншу конкурсну пропозицiю державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум».
VIII. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiдборi для здобуття

освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра
8.1.

Спецiальними умовами {;щодо участi у конкурсному вiдборi пiд час вступу для
здобуття фахово.і. передвищо.і. освiти с:
• зарахування за спiвбесiдою;

• участь у конкурсному вiдборi за iспитами.
Вступнi випробування можуть проходити у формi спiвбесiди та в разi

позитивного

висновку

про

проходження

спiвбесiди

рекомендуються

до

зарахування:

8.1.1. особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 10-14 частини
статтi 7 Закону Укра.і.ни «Про статус ветеранiв вiйни, гарантi.і. .і.х соцiального захисту»;

8.1.2. особи, яким Законом Укра.і.ни «Про статус i соцiальний захист громадян, якi
постраждали внаслiдок Чорнобильсько.і. катастрофи» надане право на прийом без екзаменiв до державних вищих закладiв освiти за результатами
спiвбесiди;

8.1.3. особи з iнвалiднi:тю, якi неспроможнi вiдвiдувати навчальний заклад (за

рекомендацiсю органiв охорони здоров'я та соцiального захисту населення). Розташування державного вищого навчального закладу «КШвськuй

8.2.

авiацiйнuй технikум» на терuторйl ба[зового пiдпрu€мства (дП Авiацiйний завод «Антонов») не да€ можлuвостi для навчання осiб з особлuвu]vіu потребамu.
Вступнi випробування можуть проходити у формi вступних iспитiв (замiсть зовНiШНьОГО НезалежнОгО оцiнЮвання на оСновi пОвно.1. ЗагалЬНо.1. СеРеднЬО.1. оСвiТИ) та,

в разi отримання мiнiмального рiвня, до участi в конкурсному вiдборi допускаються:

8.2.1. особи, визнанi постраждалими учасниками Революцi.і. Гiдностi, учасниками
рбойових дiй, вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про статус ветеранiв вiйни,
гарантi.і. .і.х соцiального захисту», у тому числi тi з них, якi проходять вiйсьКОВУ СЛУЖбУ (КРiМ ВiйСЬКОВОСЛУЖбОВЦiВ СТРОКОВО.1. СЛУЖбИ) В ПОРЯдКУ, ВИ-

значеному вiдповiдними положеннями про проходження вiйськово.і. служби
1ромадянами Укра.і.ни ;
8.2.2. дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з .і.х числа;

8.2.3. особи, в яких с захворювання, зазначенi у Перелiку захворювань, що мо-

жуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнiшнього незалежного оцiнювання, затвердженому наказом Мiнiстерства освiти i науки
Укра.і.ни та Мiнiстерства охорони здоров'я Укра.і.ни вiд 29 серпня 2016 року
№ 1027/900, заресстрованому в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни 27 грудня
2016 року за № 1707/29837;

8.2.4. особи, звiльненi з вiйськово.і. служби (у тому числi демобiлiзованi з о11рудня 2019 року);
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8.2.5. громадяни Укра.і.ни, мiсцем проживання яких е територiя проведення антитерОрИСТиЧнО.1. Операцi.1. (На перiОд .1-1. проведенНя) або пересеЛиЛиСя з Не.1. пiсля о1 сiчня 2020 року;

8.2.6. громадяни Укра.і.ни, якi проживають на тимчасово окупованiй територi.і. або
переселилися з не.і., пiсля о1 сiчня 2020 року.

8.3.

Особи, зазначенi в пунктах 8.1.1-8.1.3, мають право на зарахування за спiвбесi-

дою.
8.4.

Особи, зазначенi в пунктах 8.2.1-8.2.4., мають право на утасть у конкурсному

вiдборi тiльки за результатами вступних iспитiв, або зовнішнього незтежного
оцiнювання 2017, 2018, 2019 рр. або тiльки зовнiшнього незалежного оцінювання
2020 року.

8.5.

Особи, зазначенi в пунктi 8.2.5 , мають право на участь у конкурсному вiдборi на
навчання на основi базово.і. або повно.і. загально.і. середньо.і. освiти за результатами

вступних iспитiв та/або зовнiшнього незалежного оцiнювання до навчаль.них
закладiв на територi.1. ЛуганСьКо.1. i дОНеЦЬКО.1. ОбЛаСТей Та НаВЧаЛЬНТХ ЗаТ1ад1В У

структурi перемiщених вищих навчальних закладiв, визначених відповідно до
Порядку прийому для здGdбуття вищо.і. та професiйно-технiчно.і. освiти осiб, мiсцем
проживання яких с територiя проведення антитерориСт.ичн.о.1. операцi.1. (на перiод .1-1.

проведення), затвердженого наказом Мiнiстерства осві.ти і науки Укра.і.ни № 697
вiд 21 червня 2016 року, зареестрованого в Мiнiстерстві юстицi.і. Укра.і.ни о1 липня
2016 р. за № 907/29037.
8.6.

Особи, зазначенi в пунктi 8.2.6, мають право на участь у конкурсному вiдборi на
навчання на основi базово.1. або повно.1. загально.1. середньо.1. освiти за результатами

вступних iспитiв та/або зовнiшнього незалежного оцiнювання то навчальних
закладiв у структурi уповноважених вищих навчальних закладів, визначених

вiдповiдно до Порядку прийому для здобуття вищо.і. та професiйно-технiчно.і.
освiти осiб, якi проживають на тимчасово окупованiй територi.і. Укра.і.ни,
затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни № 560 вiд 24 травня
2016 року, зареестрованого в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни 31 травня 2016 року за
№ 795/28925.
€

8'7.

Особи, якi користуються спецiальними умовами участi в конкурсному вiдборi на
здобупя освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакаларра,
визначенi законодавчо i обумовленi Умовами прийому на навчання в 2021 році.
1Х. Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацi.і. до зарахування

9.1.

9.2.

Рейтинговий список вступникiв форму€ться за категорiями в такiй послiдовностi:
•

вступники, якi мають право на зарахування за результатами спiвбесiди;

•

вступники, якi мають право на зарахування за квотами;

•

вступники, якi мають право на першочергове зарахування;

•

вступники, якi мають право на зарахуваны на загальних умовах.

Вступники, якi мають право на зарахування за результатами спiвбесiди, впорядковуються за алфавiтом.6

Рейтинговий список вступникiв впорядковусться:

•

за конкурсним балом вiд бiльшого до меншого;
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•
9.3.

за середнiм балом додатка до документа про здобутий освiтнiй (освiтньоквалiфiкацiйний) рiвень вiд бiльшого до меншого.

У рейтинговому списку вступникiв зазначаються:

•

прiзвище, iм'я та по батьковi вступника;

•

конкурсний бал вступника (крiм зарахованих за спiвбесiдою);

•

ознака пiдстав для зарахування за результатами спiвбесiди;

•

освiтньо-професiйний ступiнь, спецiальнiсть, назва конкурсно.і. пропозицi.і.,
форма здобутгя освiти;
середнiй бал додатка до документа про здобутий освiтнiй (освiтньо-

•

квалiфiкацiйний) рiв.ень.
9.4.

9.5.

Рейтинговi списки формуються приймальною комiсi€ю з СдЕБО та оприлюднюються у повному обсязi на офiцiйному веб-сайтi технiкуму.
Списки вступникiв, рекомендованих до зарахування за регiональним замовленням
за кожною конкурсною пропозицi€ю, формуються приймальною комiсiсю за даними СдЕБО та затверджуються рiшенням приймально.і. комiсi.і., оприлюднюютьсяшляхомрозмiщеннянаiнформацiйнихстендахприймальнихкомiсiйтаофiцiйному веб-сайтi державIiого вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний
технiкум» вiдповiдно до строкiв, визначених у роздiлi V цих Правил.
У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, зазначаються такi самi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв.

9.6.

Офiцiйним повiдомленнkм про надання рекомендацiй до зар.?хування вважасться
оприлюднення вiдповiдного рiшення на стендах прийматьноі комiсi.і. державного
вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технікум».

Рiшення приймально.і. комiсi.і. про рекомендацiю до зарахування також розмiщусться на офiцiйному веб-сайтi державного вищого навчального замаду «Ки.і.вський авiацiйний технiкум», а також вiдобража€ться у кабiнетi вступника в СдЕБО.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повiдомлення засобами електронного та мобiльного зв'язку.
Х. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання
10.1. Особи, якi подали заяви в паперовiй або в електроннiй формi та беруть участь у

конкурсному вiдборi на мiсця регiонального замовлення, пiсля прийняттf приймальною комiсiсю рiшення про рекомендування до зарахування вiдповідно до
строку, визначеного в р®здiлi V цих Правил, зобов'язанi виконати вимоги для за-

рахування на мiсця регiонального замовлення: подати особисто оригiнали документа про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень та додатка до нього, вiйськовий квиток або приписне свiдоцтво (для вiйськовозобов'язаних), сертифiкатiв
зовнiшнього незалежного оцiнювання та/або iнших документiв, передбачених
Умовами прийому та цими Правилами, до приймально.і. комiсi.і. техтiкуму. Подані
оригiнали документiв зберiгаються в технiкумi протягом усього періоду навчання.
Особи, якi подали заяви в елеккроннiй формi, крім того, зобов'язанi пiдписати
власну заяву, роздруковану приймальною комiсiею.

10.2. Пiдставою для зарахування особи на навчання е виконання вимог Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технікум»
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та укладення договору про надання освiтнiх послуг мiж технiкумом та вступнчком (за участю батькiв або законних представникiв) в якому можуть бути деталізованi права та обов'язки сторiн.
10.3. У разi зарахування на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб додатково
уклада€ться договiр (контракт) мiж закладом освiти та фiзичною або юридичною
особою, яка замовляс платну освiтню послугу для себе або для iншо.і. особи, беручи на себе фiнансовi зобов'язання щодо .і-і. оплати.

10.4. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця державного або регiона-

льного замовлення за певною конкурсною пропозицi€ю i не виконали вимог до
зарахування у строки, визначенi в роздiлi V Правил прийому, втрачають право в

поточному роцi на зарахування на навчання за державним або регiональним замо:
вленням за цiсю конкурсною пропозицi€ю, крiм випадкiв, визначених у розділі
Х111 Правил прийому.

10.5. Особи, якi отримали рекомендацiю до зарахування на мiсщ державного або регiонального замовлення i в установленi строки, визначенi у роздiлi V Правил при-

йому або вiдповiдно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетнi мiсця, пiдлягають зарахуванню.
с

10.6. Порядок додаткового конкурсного вiдбору на навчання для конкурсно.і. пропозицi.і.
за рахунок коштiв фiзичhих та/або юридичних осiб у межах лiцензованих обсягiр
надасться за всiма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні
на навчання за кошти фiзичних та юридичних осiб пiсля закiнчення строку прийому документiв можуть змiнювати спецiальнiсть на iншу (за умови наявностi вакантних мiсць лiцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

Х1. Коригування списку рекомендованих до зарахування
11.1. Приймальна комiсiя анулю€ ранiше наданi рекомендацi.і. вступникам, якi не виконали вимог для зарахування на мiсця регiонального замовлення, передбачених в
пунктi 10.1-10.2. цих Правил i нада€ рекомендацi.і. вступникам, наступним за рей-

тинговим списком.
11.2. Вступники, рекомендовiнi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб,
зобов'язанi виконати вимоги для зарахування вiдповiдно до пункту 10.1-10.3. цих
правил.

договiр (контракт) про надання освiтнiх послуг мiж державним вищим навчальним закладом «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» та фiзичною (юридичною) особою укладасться пiсля видання наказу про зарахування. У разi, якщо договiр не

буде укладено протягом двох тижнiв з дати видання наказу про зарахування,
наказ про зарахування цiс.і. особи скасову€ться. Оплата навчання здiйснюсться

згiдно з договором, укладеним сторонами.
11.3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на мiсця за кошти
фiзичних або юридичних осiб визначасться Правилами прийому.
11.4. При одночасному навчаннi за кiлькома спецiальностями ( напрямами пiдготовки,
спецiалiзацiями, освiтньо-професiйними програмами) та формами навчання, оригiнали документа про ос`вiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень, додатка до нього державного зразка, а також оригiнали сертифiкатiв зовнiшнього незалежного
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оцiнювання зберiгаються у навчальному закладi за мiсцем навчання за регіональ-

ним замовленням протягом усього строку навчання.
У разi одночасного навчання за кiлькома спецiальностями (спецiалiзацiями, освi-

тньо-професiйними про1рамами, напрямами пiдготовки) та формами навчання,
крiм двох денних, за кошти фiзичних або юридичних осiб оригiнали вищезазначених документiв зберiгаються в одному з навчальних закладiв на вибiр студента
протягом усього строку навчання. довiдка про зберiгання оригiналiв документів
видаеться на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберiгаються.

Х11. Переведення на вакантнi мiсця регiонального замовлення осiб,
якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб
12.1. державний вищий навчальний заклад «Ки.і.вський авiацiйний техтiкум» самостiй-

но нада€ рекомендацi.і. вступникам в межах форми навчання та місць, га як.i були
наданi рекомендацi.і. до зарахування до технiкуму за вiдповiдною спеціал.ьністю в
порядку, визначеному пунктами 7-9 роздiлу VIII Умов прийому, i надалі анульованi в порядку, передбаченому пунктом 11.1 роздiлу Х1 цих Правил.
12.2. Правом переведення на вакантнi мiсця регiонального замовлення .користуються
особи, якi не отримували рекомендацi.і. до зарахування на мiсця регіонального за-

мовлення.
12.3. Переводяться на вакантнi мiсця державного або регiонального з.амовлення в по-

рядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за
iншими джерелами фiнансування на основну конкурсну пропозицiю, а також на
мiсця за рахунок цiльових пiльгових державних кредитiв (пiльгових довгостроко,
вих кредитiв) осiб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зарахованi на навчання за рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб.
12.4. Переведення на вакантнi мiсця регiОнального замовлення осiб, якi зарахеванi на
навчання за кошти фiзичних або юридичних осiб, здiйсню€ться вiдповідно до

рейтингового списку, сформованого в базi €дЕБО.
Переведення на вакантнi мiсця регiонального замовлення осiб проводиться при
вiдсутностi непереведених осiб попередньо.і. категорi.і. або в разi .і.х письмово.і. вiд-

мови вiд переведення та в послiдовностi вiд вищого до нижчого мiсця в рейтинговому списку в межах кожно.і. i3 зазначених категорiй.
У р-азi вiдсjтностi достатньо.t кiлькостi мiсц? для п?реведення на вакантнi мiсця

регiонального
`пункту в Умовах
замовлення
прийому,
осiб,
навчальний
зазначеншзаклад
в абзацах
викорисую?у€
другому -`четвертому
для ?ого в?.кан.тнi
цъого.
;iщ-регiональног6 замовлення з iншuх спецiальностей цiе.t галу,зi., а при tx в`iдсутнёсйi ~ iншш галузей знань, цiс.t або iншо.t форми навчання (пiс_ля пере`ведення
на вакантнi мiсця Ьегiонального замовлення осiб, зазначенш в абзацах другому-

п'ятому цього r;ут;кту Умов прийому за вiдповiдною рпецiарьнiстю та формою
навчан-ня), про що негайно ставить до вiдома вiдповiдного державного замовника.

Невикористанi пiсля цього мiсця регiонального замовлення вважаються такими,
що не розмiщенi в даному навчальному закладi. Навчальний заклад повiдомляс
державного замовника про .і.х кiлькiсть у розрiзi спецiальностей (спецiалiзацiй) та

форм навчання.
У разi вiдсутностi достатньо.і. кiлькостi мiсць для переведення на вакантнi мiсця

регiонального замовлены осiб, зазначених в абзацi третьому цього пункту, навчальний замад надсилас державному замовнику запит на видiлення додаткових

18

мiсць регiонального замовлення за рахунок повернутих. Рiшення щодо використання цих мiсць прийма€ конкурсна комiсiя державного замовника.
Х111. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
13.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором державного вищого
навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» на пiдставi рiшення приймально.і. комiсi.і.. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в €дЕБО та оприлюднюються на iнформацiйному стендi приймально.і. комiсi.і. та офiцiйному веб-сайтi державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» у виглядi списку зарахованих у строки, встановленi в
роздiлi V цих Правил.
13.2. Рiшення приймально.і. комiсi.і. про зарахування вступника може бути скасоване
приймальною комiсi€ю у разi виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 14.5 роздiлу XIV цих Правил.
13.3. Зарахованi особи можуть бути вилученi з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасову€ться в частинi, що стосу€ться цi€.і. особи) до навчального закладу

за власним бажанням, вiдрахованi з навчального закладу за власним бажанням, у
зв'язку з чим таким особам повертаються поданi ними документи не пiзнiше наступного дня пiсля подання заяви про вiдрахування.
13.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днiв вiд .і.х початку, наказ про зарахування скасовусться в частинi, що стосуСТЬСЯ ЦiС.1. ОСОбИ.

13.5. На звiльнене(i) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2,13.3 цього роздiлу, мiс-

це (мiсця) може проводитись додатковий конкурсний вiдбiр з числа осiб, якi брали участь у конкурсi на цю конкурсну пропозицiю. У разi вiдсутностi таких претендентiв на звiльненi мiсця дозволясться зараховувати осiб з конкурсних пропозицiй державного вищого навчального замаду «Ки.і.вський авiацiйний технiкум»
за умови збiгу конкурсних предметiв шляхом перенесення заяви (за згодою особи)

на iншу конкурсну пропозицiю.
додатковий конкурсний вiдбiр проводиться до 15 вересня. При цьому накази
про зарахування таких осiб формуються i подаються до €дЕБО до 18.00 години 19 вересня.

ХIV. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при

проведеннi прийому до навчального закладу
14.1. На засiданнi приймально.і. комiсi.і. мають право бути присутнiми представники засобiв масово.і. iнформацi.і. (не бiльше двох осiб вiд одного засобу масово.і. iнформацi.і.). Правилами прийому визнача€ться порядок акредитацi.і. журналiстiв у приймальнiй комiсi.і..
14.2. Громадськi органiзацi.і. можуть звернутися до Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни

i3 заявою про надання .і.м права вести спостереження за роботою приймальних комiсiй. Громадськi органiзацi.і., яким таке право надано Мiнiстерством освiти i науки Укра.і.ни, можуть направляти на засiдання приймальних комiсiй сво.і.х спостерiгачiв. Приймальнi комiсi.і. зобов'язанi створити належнi умови для присутностi
громадських спостерiгачiв на сво.і.х засiданнях, а також надати .і.м можливiсть

ознайомлення з документами, що надаються членам комiсi.і., до засiдання.
14.3. Технiкум зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступникiв з лiцензi€ю
на здiйснення освiтньо.і. дiяльностi, сертифiкатами про акредитацiю вiдповiдно.і.
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спецiальностi. Правила прийому, вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг при-

йому за регiональним замовленням за кожною конкурсною пропозицi€ю (спецiальнiстю, освiтньою програмою) оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi державного вищого навчального закладу «Ки.і.вський авiацiйний технiкум» не пiзнiше

робочого дня, наступного пiсля затвердження/погодження чи отримання вiдповiдних вiдомостей.
14.4. Голова приймально.і. комiсi.і. оголошу€ про засiдання комiсi.і., як правило, не пiзнi-

ше дня, що передус дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше нiж за три
години до початку засiдання. Оголошення разом iз проектом порядку денного засiдання оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi державного вищого навчального замаду «Ки.і.вський авiацiйний технiкум».

14.5. Подання вступником недостовiрних персональних даних, недостовiрних вiдомостей про здобуту ранiше освiту, про наявнiсть права на зарахування за квотами,
права на зарахування за спiвбесiдою, про участь в учнiвських олiмпiадах, про

проходження зовнiшнього незалежного оцiнювання с пiдставою для скасування
наказу про зарахування в частинi, що стосу€ться цього вступника.

14.6. 1нформування Iромадськостi про лiцензований обсяг, обсяг мiсць, що фiнансуються за регiональним замовленням, вартiсть навчання за спецiальностями, осiб,
якi подали заяви щодо вступу, .і.х рекомендування до зарахування та зарахування
до здiйснюсться на пiдставi даних €дЕБО через роздiл «Вступ» веб-сайту

СдЕБО, а також iнформацiйними системами.
додаток. Таблиця вiдповiдностi середнього бала документа про повну загальну середню
освiту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бально.і.
шкали.
В iдповiдальний секретар
ПРИйМаЛЬНО.1. КОМiСi.1.

Н.М. Корлякова
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додаток до Правил прийому до закладiв фахово.t передвщоt освiтu в 2021 роцi

таблиця
переведення середнього бала документа про середню освiту, обрахованого

іальною шкалою, у шка

100-200

1

100

4

120

8

160

1,1

100

4,1

121

8,1

161

1,2

100

122

8,2

162

1,3

100

123

8,3

163

1,4

100

4,2
4,3
4,4

124

8,4

164

1,5

100

4,5

125

8,5

165

1,6

100

126

166

1,7

100

127

8,6
8,7

128

8,8

168

129

130

8,9
9

170

2

100

4,6
4,7
4,8
4,9
5

2,1

101

5,1

131

9,1

171

2,2

102

5,2

132

9,2

172

2,3

103

5,3

133

9,3

173

2,4

104

5,4

134

9,4

174

2,5

105

5,5

135

9,5

175

2,6
2,7
2,8
2,9
3

106

5,6

136

176

107

5,7

137

108

5,8

138

109

5,9
6

139

9,6
9,7
9,8
9,9

140

10

180
181

1,8

100

1,9

100

110

с€'

167
169

177
178

179

3,1

111

6,1

141

10,1

3,2

112

6,2

142

10,2

182

3,3

113

6,3

143

10,3

183

3,4

114

6,4

144

10,4

184

3,5

115

6,5

145

10,5

185

146

10,6

186

147

10,7

187

148

10,8

188

149

10,9

189

3,6
3,7

116

117

3,8

118

3,9

119

6,6
6,7
6,8
6,9
7

150

11

190

7,1

151

11,1

191

7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

152

11,2

192

153

11,3

193

154

11,4

194

155

11,5

195

156

11,6

196

157

11,7

197

158

11,8

198

159

11,9

199

12

200

директор державного вищого

навчального закладу
«Ки.і.вський авiацiйний iехнiкум
д.т.н., професор

О.В. Мамлюк

